Referat af skolebestyrelsesmøde 09.06.20

1. Nyt fra skolebestyrelsesformanden.
Skole og forældre inviterer til landsmøde 20-21/11.
Skolebestyrelsesmøde 11/8 kl. 18.30-20.30. Høringssvar til ny tildelingsmodel.

2. Nyt fra skolelederen. (personale/stillinger/økonomi)
Samtaler til bh. Kl. leder den 15/6 og til lærerstillinger den 24/6. Derudover skal vi have
ansat en skolepædagog-Lone skriver til bestyrelsen om hvornår der er samtaler.
Orientering om skoleårets planlægning.
Besøg af arkitekt, der skal kigge på næste projekter i ombygningen.
Helle laver ny oversigt til hvilke klasser forældrene fra skolebestyrelsen er kontaktpersoner
i.
3. Engangsbeløb til fysiske undervisningsmidler
(ønsker til inventar og materialer) –
Beslutning for rammetildeling
Vi beslutter, at ledelsen laver et fin-kæmningsarbejde i alle ønskerne, så vi får et overblik
over hvilke ønsker dækker over hinanden og dermed er talt med mere end en gang i
oversigten.
Vi gemmer ønskesedlerne sådan at ønsker, der ikke opfyldes denne gang kan blvie ved at
være på en ønskeseddel.
4. Profilbeskrivelse (opfølgning)og beslutning
Anne har bolden til næste møde
5. Aula strategi (kommunal ramme og lokal proces)
Snak om fremtidig oprettelse og brug af åbne grupper for forældre. Forslag til at
kontaktforældrene fra bestyrelsen er en del af den åbne gruppe i de klasser, de er
kontaktforældre i og starter grupperne op med at ridse strategien for brugen af gruppen
op.
Forslag om at SB starter egen åben gruppe op.
Vi skal tale videre om udfordringen med, at den ene forældre kan vælge at maile til en
lærer/pædagog uden den anden forældre er involveret. Så er det den ansattes opgave at
sørge for den anden forældre bliver koblet på. Tidligere havde vi kontaktbogen, hvor begge
forældre var koblet på.

6. Skærmet tilbud, orientering
Yderligere orientering om tilbuddet, der starter op til august.

Pkt på igen til september

7. Evt. Pkt. til næste møde
Skolebestyrelsesmøde 11/8 kl. 18.30-20.30. Høringssvar til ny tildelingsmodel.
Mødekalender ledelsen kommer med et forslag skiftevis lige og ulige uger.
Forældrevalgtes tilhørsforhold til klasserne
September mødet: videre formulering på dokument om skærmet tilbud.

Efterår: Inklusionsstrategi – fællesskaber for alle

